Algemene Verkoopsvoorwaarden
1. Behoudens overeengekomen afwijkingen door ons uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard, zullen de hierna opgesomde algemene verkoopsvoorwaarden de betrekkingen beheren met de klant,
die verklaart er kennis van genomen te hebben en te aanvaarden.
2. De overeenkomsten gesloten met onze afgevaardigden, onze vertegenwoordigers of met hun agenten, dienen, om geldig te zijn, bekrachtigd te worden door onze directie (zaakvoerders),
die alleen onze vennootschap verbindt.
3. Onze prijzen worden steeds zonder verbintenis opgegeven en zijn onderhevig aan de eventueel door onze fabrikanten / leveranciers vast te stellen wijzigingen sedert de aanbiedingen en
orderbevestigingen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor de definitieve eindprijs in rekening te brengen, gebaseerd op het aan ons door de fabrikanten / leveranciers betekende bedrag.
Alle wijzigingen welke intreden komen ten laste van de kopers, inbegrepen deze veroorzaakt door lasten, invoerrechten, koerswijzigingen, enz.
4. De leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichtingen gegeven en zijn niet bindend. De vertragingen kunnen uit hoofde van de klant geenszins hetzij het nietig verklaren van de bestelling,
hetzij de verbreking ervan rechtvaardigen. In geen geval zullen wij gebonden zijn enige vergoeding te betalen uit hoofde van vertraging.
5. Indien de uitvoering van onze verplichtingen verhinderd wordt door een onbekende oorzaak, namelijk door toeval of overmacht, zal de uitvoering van het contract geschorst worden indien de
verhindering tijdelijk is en nietig verklaard worden indien deze verhindering definitief is.
6. Behoudens andere vermelding is de montage niet inbegrepen in de levering. De levering geschiedt zoveel mogelijk volgens afmetingen, afbeeldingen en beschrijvingen, evenwel met voorbehoud
van het recht tot afwijkingen, wijzigingen en verbeteringen, nodig bevonden door onze fabrikanten / leveranciers.
7. Geen enkel terugzending van goederen van welke aard ook, zal aanvaard worden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord.
8. Wat de bestemming van de goederen en de bestel voorwaarden betreft, zal behoudens uitdrukkelijke tegenstrijdige overeenkomsten door ons aanvaard, de levering beschouwd worden als zijnde
uitgevoerd in onze werkhuizen en magazijnen voor de verzending. De levering wordt uitgevoerd, hetzij door gewoon bericht van ter beschikkingstelling, hetzij door aflevering der stukken in onze
werkhuizen en magazijnen aan een expediteur of transporteur door de klant aangesteld of bij gebreke van deze aanduiding, door ons te kiezen.
9. Het vervoer van goederen gebeurt voor rekening en verantwoording van de koper, zelfs in geval van verkoop franco - bestemming. De vervoerkosten worden gegeven ten titel van inlichting en
zonder verbintenis van onzentwege. De verkochte goederen blijven onze eigendom totdat de prijs volledig betaald is. De koper is nochtans verantwoordelijk voor het verlies ervan, zelfs door toeval
en / of overmacht.
10. Elke klacht dient gemaakt te worden binnen 8 dagen van de ontvangst der goederen, die bij gebreke hieraan, beschouwd zullen worden als zijnde door de koper aanvaard. In geval een door
ons erkend gebrek of vergissing, zijn wij verantwoordelijk voor het terugnemen en het vervangen van hetgeen niet met de bestelling overeenstemt of dat het voorwerp zou uitmaken van een
vergissing van onzentwege, zonder dat de koper schadevergoeding zou kunnen eisen.
11. De b.t.w. van toepassing op het ogenblik van de herstelling, diensten en/of verkoop in de toekomst is ten laste van de klant.
12. Indien de klant geen schriftelijke klacht indient binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending en / of levering, worden onze facturen beschouwd als zijnde aanvaard.
13. De rekeningen zijn contant betaalbaar, dit overeenkomstig volgens, betalen voor ../../.. (invullen van datum). Alle opmerkingen moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de leveringsbon en
of van de factuur geschieden. Alle tegenspraak betrekking hebbende op de leveringsbon en of factuur zal onderworpen worden aan de rechtbank die alleen bevoegd is, van de administratieve zetel
van onze firma. Op de vervaldag niet betaalde facturen brengen zonder verdere ingebrekestelling, vanaf deze datum een interest op van 15%. Tevens zal bij niet betaling op vervaldag, van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van het niet betaald bedrag, met een minimum van €75,oo .
Er kan betaald worden via bankcheque onder voorbehoud van goede afloop. Alle goederen blijven eigendom van onze firma zolang deze niet betaald zijn.
14. Indien de kredieten der aankoper verminderen, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering van goederen, van de aankoper geschikte waarborgen te eisen teneinde
een goede uitvoering van de genomen verbintenissen na te leveren. Weigeren hieraan te voldoen, geeft ons het recht gans of gedeeltelijk de aankoop te vernietigen.
15. In geval van niet betaling van een factuur op de aangeduide vervaldag, behouden wij ons het recht voor de onmiddellijke betaling te vorderen van alle nog niet vervallen facturen.
16. Het aanvaarden van wissels ter betaling kan in geen enkel geval tot schuldvernieuwing aanleiding geven.
17. Bij verbreking van het verkoopscontract door de aankoper zal een schadevergoeding van 40% geëist worden.
18. Onze waarborg op de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan de waarborg gegeven door onze fabrikant en/of leverancier. Voorrijkosten en werk bij vervanging van defecte
onderdelen worden de koper in rekening gebracht. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit enig defect of uit welke oorzaak dan ook.
Het nakomen van onze waarborgverplichtingen is afhankelijk van de verplichtingen van de koper onze facturen binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen.
19. Bij gebruik van goederen, diensten, herstellingen, geleverd door derden, vervallen automatisch onze waarborgvoorwaarden.
20. Alle toestellen worden vanaf 01.01.1996 met het CE label verkocht, met de daaraan verbonden plichten en rechten voor koper en verkoper. Weegtoestellen met beschadigde verzegeling(en),
dienen door een bevoegde instanties (metrologische dienst) opnieuw verzegeld te worden en dit op initiatief en ten laste van de eigenaar van het desbetreffend toestel.
21. De geleverde goederen blijven eigendom van c.v.b.a. Seynaeve Rudi tot de volledige betaling van de prijs door de klant . (Art.101 - Faillissementswet).
22. In geval van een annuleren van een bestelling zal de besteller steeds gehouden zijn tot betaling van de reeds gemaakte uitgaven en kosten die forfaitair en minimaal bepaald worden
op 25% van de prijs van de volledige bestelling. Het staat onze leverancier vrij nog een afzonderlijke bijkomende schadevergoeding te vorderen.
23. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de goederen die zich in ons bezit bevinden, in pand gegeven zijn en dienen als waarborg, ook voor betaling van vroeger geleverde prestaties kunnen
aangewend worden.
24. Indien op verzoek van de besteller de factuur wordt opgemaakt op naam van een derde, blijft de besteller hoofdelijk en solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en is de derde gehouden
tot nalevering van alle verbintenissen die voortvloeien uit de algemene verkoopsvoorwaarden. Worden zij door een vennootschap geplaatst dan blijft de bestuurder(s) hoofdzakelijk en solidair
verantwoordelijk met deze vennootschap.
25. De SR.Net Software is via een licentierecht een afzonderlijk product. De Software mag niet op meer dan één apparaat of door meer dan de voor deze software
hoeveelheid toegestane
gebruikers tegelijk worden gebruikt. De Software is 'in gebruik' op een apparaat wanneer deze in het tijdelijke geheugen (d. w. z. het RAM- geheugen) is geladen of in het permanente geheugen
(zoals een harde schijf, SSD, CF, CD-ROM of een ander opslagmedium) van het betreffende apparaat is geïnstalleerd.
26. Eigendomsrechten: De SR.Net Software en de Documentatie worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. SR.Net Software Development en de officieel erkende leveranciers voor
ontwikkelingssoftware, bezitten en behouden alle rechten, aanspraken en belangen in en met betrekking tot de SR.Net Software en de
Documentatie, waaronder alle hierop rustende
auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Door uw bezit, installatie of gebruik van de Software of Documentatie wordt geen enkel intellectueel
eigendomsrecht of aanspraak daarop met betrekking tot de SR.Net Software of de Documentatie aan u overgedragen en u verkrijgt met betrekking tot de SR.Net Software en Documentatie
uitsluitend de rechten die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden vermeld. Alle kopieën van de SR.Net Software en Documentatie die op grond van de onderhavige Overeenkomst zijn of
worden gemaakt, zijn onderworpen aan de bepalingen van deze Overeenkomst en dienen dezelfde eigendomsvermeldingen als de oorspronkelijke SR.Net Software en Documentatie te bevatten.
27 Aansprakelijkheid : cvba Seynaeve Rudi is niet aansprakelijk voor :
- voor gebreken in de werking van de door haar geleverde Softwareprogramma's, die het gevolg zijn van incompatibiliteit met de hardware.
- voor de schade, van welke aard ook, die veroorzaakt is door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door de klant.
- voor de schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die het gevolg zijn van gebreken in de werking van andere software dan de door cvba Seynaeve Rudi geleverde
software, ook niet indien deze op één of andere wijze verbonden is met de geleverde Software , of ten gevolge van gebreken in de werking van de hardware.
- is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van Data, Nietbeschikbaarheid van Data, verlies van Omzet, Winstderving
of elke Stijging van de Algemene Kosten.
- in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van cvba Seynaeve Rudi het feitelijk bedrag overschrijden dat werd betaald voor de geleverde software waaruit
de bewezen aansprakelijkheid zou voortvloeien.
28. cvba Seynaeve Rudi wijst er de koper (huurder) op dat de levering en het gebruik van hard- en software gebeurt op voorwaarde van betaling tegen de voorziene betaaldatum. Bij gebreke aan
betaling tegen de voorziene vervaldatum (../../..) zal de toegang tot en het gebruik van een aantal softwareonderdelen automatisch opgeschort worden tot op de dag van algemene betaling.
29. Elke betwisting met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst die niet kan worden geregeld via minnelijke schikking, valt onder de exclusieve
bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Veurne. De bepalingen van deze algemene voorwaarden vallen onder het Belgisch recht.
30. Klanten dienen onder “vriendelijk verzoek” van de metrologische dienst de verkochte weegschaal te registreren.
Dit kunt u doen via de volgende link http://www.sr-electronics.com/pdf/Aanvraag_voorbereiding_herijk_weegschalen.doc.
31. Om van de SR-Electronic waarborg te genieten is het noodzakelijk uw toestellen te registreren binnen de 30 dagen na aankoop (leveringsbon/factuur).
Dit kunt u doen via de volgende link http://www.sr-electronics.com/pdf/Garantie Registratie NL.doc.

